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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur tentang aturan-aturan 

yang  ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan 

masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1Pemerintahan 

Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif 

disuatu Daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara 

Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-

Daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.2 

Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga 

merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 

                                                                 
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 1 ayat (2). 
2
Nuraeni, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian, 

https://core.ac.uk/download/pdf/77626873.pdf , diakses pada tanggal 11 maret 2019. 

https://core.ac.uk/download/pdf/77626873.pdf
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Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di 

wilayah Daerah Kabupaten/Kota.3Peraturan Daerah merupakan salah satu 

ciri Daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri (otonom).4 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah, ketentaraman dan ketertiban umum 

merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketertiban umum adalah 

suatu keadaan di mana pemerintah Kota Kendari dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. 5Ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan di namis yang 

memungkinkan pemerintah, pemerintah Kota dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur. 6 

Pemerintah Kota Kendari membentuk Peraturan Daerah (perda) 

Nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat yang berlaku dalam Kota Kendari. Peraturandaerah Kota 

Kendari nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan Kota Kendari yang 

teratur,tentram, damai dannyaman. Dalam menjalankan peraturandaerah ini, 

                                                                 
3
Andi Pangerang Moenta, Syafa’at Anugrah Pradana,Pokok - Pokok Hukum 

Pemerintahan Daerah, (Depok:Rajawali Pers, 2018), h. 32 
4
Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain,  Legislative Drafting, Cet- 3,(Jawa Timur: 

Sastra Press, 2016), h.158 
5
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat pada pasal 1 ayat (6) 
6
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat pada pasal 1 ayat (8) 
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SatuanPolisiPamongPraja sangat berperan penting untuk mewujudkan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diaplikasikan pada 

tataran pelaksanaan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja pada Pasal 4, yang menjabarkan tugas pokok SatuanPolisiPamong 

Praja yakni menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat, dan pada Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Satuanpolisipamongpraja mempunyai fungsi: (1) 

Menyusun program dan melaksanakan penegakan PeraturanDaerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat; (2) Melaksanakan kebijakan penegakan 

Peraturandaerahdan peraturan kepala daerah; (3) Melaksanakan kebijakan 

penyelenggaraaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 

(4) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat (5) Melaksanakan 

koordinasi penegakan PeraturanDaerah dan peraturan kepala daerah; 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, dan/atau aparatur lainnya, (6) Mengawasi masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah; dan (7) Melaksanakan tugas lainnya yang 

diberikan oleh Kepala Daerah. Pedagang kaki lima banyak sekali di temui di 
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berbagai tempat, salah satunya adalah di Kecamatan Baruga yang 

melakukan aktifitas jual beli dipinggir jalan yang merupakan milik 

pemerintah dan tempat tersebut tidak diizinkan pemerintah untuk berjualan 

tetapi larangan tersebut tidak di dengarkan oleh para pedagang kaki lima  

dan masih tetap melakukan aktifitas jual beli dengan cara berjualan secara 

sembunyi-sembunyi. Peneliti melihat bahwa pedagang kaki lima banyak 

berjualan di pinggir jalan pada waktu sore hariyang berada di Kecamatan 

Baruga, padahal pemerintah Kota Kendaritelah membentuk Peraturan 

Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat bahwa setiap orang di larang berjualan, berbelanja dan 

memarkir kendaraan ditepi jalan umum yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat 

(5) setiap orang atau badan di larang melakukan aktifitas jual beli di bahu 

jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas umum, dan Pasal 9 ayat 

(5) setiap orang dilarang berjualan, berbelanja dan memarkir ditepi jalan 

umum yang di larang dan/atau tidak diizinkan oleh pemerintah. 

Hasil Dari wawancara bapak Arman S.IP selaku sekretaris 

Kecamatan Baruga yang mengatakan bahwa jumlah pedagang kaki lima di 

Kecamatan Baruga jelas mengalami peningkatan setiap tahunnya.7 Memang 

para pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Baruga telah melanggar 

peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah karena dianggap tidak 

sesuai visi misi Kota, tetapi pemerintah tidak menyediakan tempat untuk 

para pedagang kaki lima berjualan sehingga mereka masih saja 

                                                                 
7
Arman, Sekretaris Camat, wawancara pada tanggal 22 juli 2019.  
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menggunakan jalan sebagai tempat mereka berjualan meskipun sudah diberi 

teguran dari satuan polisi pamong praja (satpol pp).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, calon peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul  “Implementasi Peraturan Daerah Kota 

KendariNomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat (studi  tentang keberadaan pedagang kaki 

lima di Kecamatan Baruga)” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat (Studi tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Baruga). Agar penelitian ini terarah maka peneliti memfokuskan penelitian 

pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan alas an 

pedagang kaki lima berjualandipinggirjalan di Kecamatan Baruga, ada 

empat titik yang peneliti fokuskan yaitu, pertama, dekat gerbang Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, kedua, dekat gerbang Unsultra 

Kendari,ketiga, dekat Kantor Pengadilan Agama Kendari, keempat,di Lepo-

Lepo.  
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Apakahyang menjadi alasan pedagang kaki limadi Kecamatan Baruga 

masih berjualan dipinggir jalan? 

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 

Tahun 2014 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam 

wilayah Kecamatan Baruga? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan pedagang kaki lima berjualan di 

pinggir jalan yang ada di Kecamatan Baruga. 

2. Untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Baruga.  

b. Manfaat penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan pedagang kaki lima berjualan di 

pinggir jalan yang ada di Kecamatan Baruga. 

2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari 

Nomor 10 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Baruga.  
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E. Definisi operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam 

penelitan ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah upaya menerapkan, melaksanakan dan atau 

mengoperasionalkan fungsi, tugas atau kewenangan seseorang atau 

lembaga tertentu.8 Implementasi yang di maksudkan peneliti adalah 

Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat dalam wilayah Kecamatan Baruga. 

Implementasi yang menggambarkan bagaimana ketertiban dan 

ketentraman di Kecamatan Baruga. 

2. Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang di keluarkan oleh 

organ-organ desentralisasi teritorial. Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan 

rumah tangga Provinsi, Kabupaten dan Kota.9Peraturan Daerah yang di 

masudkan peneliti adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ada di Kecamatan 

Baruga. 

3. Ketertiban Umum menurut Peraturan Daerah (perda) nomor 10 tahun 2014 

adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan 

kegiatan secara tertib dan teratur.10 Ketertiban Umum yang di masudkan 

peneliti adalah ketertiban umum dalam wilayah Kecamatan Baruga.  

                                                                 
8
Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: [t.p.], 1997), h. 352 

9
Andi pangerang moenta, syafa’at anugrah pradana, op.cit., h. 125 

10
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014. 
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4. Ketentraman masyarakat menurut Peraturan Daerah(perda) Nomor 10 

Tahun 2014 adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat 

melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman. 11Ketentraman 

masyarakat yang di maksud peneliti adalah ketentraman masyarakat dalam 

wilayah Kecamatan Baruga. 

5. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut 

penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik 

jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang 

menggunakan istilah pedagang kaki lima(PKL) untuk pedagang yang 

menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena 

jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki 

pedagang dan tiga “kaki” gerobak.12 Pedagang kaki lima yang di 

maksudkan peneliti adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang 

menggunakan gerobak, mobil maupun motor yang berada di Kecamatan 

Baruga. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian ini membahas mengenai ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat yang lebih mengarah atau fokus pada pedagang kaki lima 

(PKL) yang bertempat di Kecamatan Baruga. 

 

 

                                                                 
11

Peraturan  Daerah  nomor 10  tahun 2014. 
12

Dewi Miranti Yusuf,Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Let.jen 

Hertasning Baru Kecamatan Rapponici Kota Makassar, Skripsi, jurusan sosiologi fakultas ilmu 

sosial universitas negeri Makassar, 2015. 
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